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Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на напрежението във 
„Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от 
възобновяване на преговорите
(2020/2844(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид изявлението от 24 ноември 2020 г. на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ 
след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване 
на преговорите,

– като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г.,

– като взе предвид резолюции 550 (1984) от 11 май 1984 г. и 789 (1992) от 25 
ноември 1992 г. на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид Северноатлантическия договор от 4 април 1949 г., и по-
специално член 1 от него,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейската 
икономическа общност и Турция от 12 септември 1963 г. („Споразумението от 
Анкара“)1,

– като взе предвид Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО-Турция от 
22 декември 1995 г. за осъществяване на последната фаза на митническия съюз2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 390/2001 на Съвета от 26 февруари 2001 г. 
относно помощта за Турция в рамките на предприсъединителната стратегия, и по-
специално за установяване на Партньорство за присъединяване3,

– като взе предвид Решение 2008/157/ЕО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Партньорството за 
присъединяване с Република Турция4,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 декември 2019 г. 
и заключенията на Европейския съвет от 12 и 13 декември 2019 г.,

– като взе предвид съвместния план за действие между ЕС и Турция от 29 ноември 
2015 г. и изявлението на ЕС‑Турция от 18 март 2016 г.,

1 ОВ L 361, 31.12.1977 г., стр. 29.
2 ОВ L 35, 13.2.1996 г., стр. 1.
3 OВ L 58, 28.2.2001 г., стр. 1.
4 ОВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.
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– като взе предвид предишните си резолюции относно Турция,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че опитът за повторно отваряне на заградения район на 
„Вароша“, при условията на военна окупация или под администрацията на 
Севернокипърската турска република, незаконния турски марионетен режим в 
окупираните територии, е в нарушение на резолюциите на ООН, изискващи 
запазването на статуквото в района, на международното право и на задълженията 
на Турция към ЕС и неговите държави членки, и би могъл да урони процеса на 
договаряне на решение на кипърския въпрос;

Б. като има предвид, че Турция е засилила агресивното си поведение, не само в 
района на Средиземноморието, с което се е превърнала в истинска заплаха за 
много държави –  членки на ЕС, за техните стратегически интереси и за 
международна стабилност;

В. като има предвид, че от май 2019 г. насам Турция извършва сондажи в Източното 
Средиземноморие в близост до кипърския бряг; като има предвид, че Турция 
извършва редица проучвателни дейности за добив на въглеводороди в 
изключителната икономическа зона на Кипър, която нарушава;

Г. като има предвид, че както се заявява в заключенията на Съвета по външни 
работи от 9 декември 2019 г. и в заключенията на Европейския съвет от 12 и 13 
декември 2019 г., споразумението между Турция и Либия представлява заплаха за 
стабилността в региона, нарушава суверенните права на държави членки и трети 
държави и е в разрез с Конвенцията на ООН по морско право;

Д. като има предвид, че с действията си в Сирия Турция излага на опасност 
сигурността на Европа, с което буди основателни тревоги за действията на 
държава – членка на НАТО, в Близкия изток;

1. осъжда опитите на Турция за повторно отваряне на заградения район на 
„Вароша“; осъжда още продължаващите нарушения на суверенни територии от 
страна на Турция и подчертава ролята на Турция в създаването на нови 
конфликти и ескалирането на съществуващи такива в различни уязвими региони, 
включително, но не само Сирия, Либия, Сомалия и Нагорни Карабах;

2. предлага суспендиране на решението за Митническия съюз, в сила от 1 януари 
1996 г., за срок от шест месеца, който да може да бъде подновяван;

3. призовава Комисията и Съвета да прекратят всякакво финансиране за Турция във 
връзка с предприсъединителния процес, текущата и планираната многогодишна 
финансова рамка, Механизма на ЕС за бежанците в Турция и съвместния план на 
ЕС и Турция за действие в областта на миграцията; освен това призовава ЕС да 
спре всички заеми за Турция от Европейската инвестиционна банка;

4. призовава Комисията и Съвета да прекратят безусловно и необратимо всички 
преговори за присъединяването на Турция към ЕС, тъй като тя не е европейска 
държава и не действа в съответствие с европейските ценности, по-специално 
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насочените към запазването на мирна Европа, и поради това не следва да става 
държава – членка на ЕС;

5. предлага Северноатлантическият съвет да изключи Турция от заседанията си до 
момента, в който Република Турция престане да нарушава разпоредбите на 
Северноатлантическия договор;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
на Европейската служба за външна дейност, на председателя на делегацията на 
Европейския парламент в съвместния парламентарен комитет ЕС – Турция, на 
Северноатлантическия съвет, на правителствата и парламентите на държавите 
членки, както и на правителството на Република Турция.


